Opłaty
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628) opłacie skarbowej podlega
m.in.:

I±l

wydanie pozwolenia oraz wydanie zaświadczenia

I±l

złożenie dokurrentu stw ierdzającego udzielenie pełnorrocnictw a lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii

I±l

dokonanie czynności urzędowej

na podstaw ie zgłoszenia lub na w niosek (np. wydanie

kopii dokurrentu z akt postępowania
Obowiązek

na wniosek

zapłaty opłaty skarbowej

podmotów

i wnioskującemu

adrrmistracyjneqo)
powstaje

z chwilą złożenia wniosku

Opłatę skarbow ą należy uiścić na niżej w skazane konto:
Miasto Poznań Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych

Dochodów

Podatkowych

i Niepodatkowych

ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A. 941020 4027 0000160212620763
Z obowiązku opłaty skarboo.'.ej zwalnia się osoby, które dokonując zgłoszenia
urzędo'ł.ej albo lM7iosek
pełnomocnictwa

o wydanie

zaświadczenia

lub składając wniosek. o dokonanie czynności

lub zez'AO/enia, albo składając dokument stwierdzający

lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię, przedstawią zaświadczenie

pomocy społecznej

o korzystaniu

udzielenie

ze świadczeń

z pO'AOduubóstwa.

VVysokość opłat skarbowych
1. wydanie pozw olenia na broń - 242 zł
2.

zrnana decyzji w trybie art. 155 Kodeksu postępowania

3.

wydanie zaświadczenia

4.

wydanie nowej legityrracji posiadacza (wskutek zniszczenia

5.

8Jropejska Karta Broni Palnej -105 zł

6.

dokurrent potw ierdzający udzielenie pełnorrocnictw a - 17 zł

7.

kart rejestracyjna broni pneurratycznej

8.

wydanie pozw olenia na broń (św iadectw o broni) udzielane osobie praw nej lub jednostce organizacyjnej
posiadającej osobowości

9.

uprawniającego

adrrmistracyjneqo

- 242 zł

do nabycia broni -17 zł
lub utraty uprzednio posiadanej

lub broni pozbawionej na stałe cech użytkowych

-17 zł

- 82 zł
nie

prawnej - 1193 zł

przedłużenie terrnnu ważności

lub zrnana warunków

przyrzeczenia

wydania zezw olenia (pozw olenia, koncesj) - 44

zł
10.

wydanie decyzji o stwierdzeniu

Opłata skarbowa

wygaśnięcia

pozwolenia na broń, po złożonej rezygnacji z pozwolenia - 10 zł

podlega zw rotow i jeżeli rnrm zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej,

nie wydano zezw olenia

lub zaśw iadczenia.
Zw rot opłaty skarbowej następuje na w niosek zainteresowanego.
Opłata skarbowanie

podlega zw rotow i po upływ ie 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

'---------/

